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Nog 360 dagen!  
Het aftellen naar het hoogtepunt van het 150-jarig bestaan 
kan beginnen! Nog iets minder dan een jaar te gaan en dan zullen veel oud WP-ers elkaar weer ontmoeten in 

Veendam. Van heinde en verre zullen ze komen. Velen volgen intussen WP150 
op facebook.com/wp150 (intussen een bereik van bijna 12.000 mensen!) en via 
www.wp150.nl. Er zijn inmiddels al heel wat contacten hernieuwd! 
 
Medewerkers, oud-medewerkers, leerlingen, oud-leerlingen, OR-leden, oud-
OR-leden, het Veenkoloniaal Museum, horeca, middenstand en andere 
betrokkenen houden zich al bezig met het feestprogramma in de week van 
maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober 2016, met als afsluiting het 
hoogtepunt van de feestweek: De Reünie op zaterdag, 15 oktober 2016,  

 
Verderop in deze nieuwsbrief geven we jullie alvast een inkijkje in het programma van deze feestweek. 
 
Organisatie WP150 
De organisatie voor de feestweek Winkler Prins 150 jaar is in een schema gezet. De verantwoordelijkheid wordt 
breed gedragen door verschillende commissies. Er zijn heel veel mensen betrokken bij de viering van het 150-jarig 
bestaan, met als doel het realiseren van diverse activiteiten voor alle betrokkenen onder het motto: ‘Winkler Prins; 
de school als cultureel erfgoed in de Veenkolonien, eigentijds en toekomstgericht”.  
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Inschrijving 
In het voorjaar van 2016 openen we de inschrijving voor de reünie. Ken jij iemand die ook op de Winkler Prins 
heeft gezeten en nog niet op de hoogte is? Geef deze oud-leerling of oud-medewerker dan de tip zich ook aan te 
melden voor de nieuwsbrief via www.wp150.nl door op de button ’Wil je op de hoogte blijven?’ te klikken en het 
e-mailadres in te vullen. De nieuwsbrief wordt dan automatisch toegestuurd en verplicht tot niets. 
 
We hebben jullie nodig! 
Het is ondoenlijk om als organisatie op zoek te gaan naar contactgegevens van de duizenden oud-leerlingen en 
oud-medewerkers. Het initiatief voor aanmelden ligt bij de reünisten zelf! Met de moderne communicatie-
middelen verwachten we een groot bereik te krijgen. Jullie hulp is daarbij onmisbaar! We gaan er vanuit dat de 
meesten - ook de ouderen - intussen over internet beschikken. Zo niet, dan hopen we dat kinderen, kleinkinderen, 
vrienden, oud-leerlingen of anderen een handje willen helpen door ze te wijzen op de reünie en hen - indien ze 
belangstelling hebben - in ieder geval digitaal aan te melden. 
 
Reüniecommissie 
Het leek wel een reünie in het klein! Afgelopen donderdagavond, 15 oktober kwam voor het eerst in ‘Binnenwoel’ 
de Reüniecommissie in oprichting samen. Al bij de ontvangst met koffie/thee en gebak kwamen de tongen los. 
De commissie bestaat uit meer dan 30 oud-leerlingen, medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen 
van verschillende leeftijden tussen 17 en 74 jaar! Enkelen hadden zich afgemeld omdat ze niet konden, maar ze 
zijn er de volgende keer zeker bij.  Deze commissie gaat met ons meedenken en klankborden over de definitieve 
invulling van het dag- en avondprogramma op 15 oktober 2016. We willen  een WP-feest der herkenning waarbij 
iedereen zich betrokken voelt! 
 

 
 
Voorzitter Henk Spelde presenteert de plannen en uitgangspunten 
 
 
 

www.wp150.nl


 

 
 
 
Delen - denken - doen 
Nadat het dagelijks bestuur en Erika Pater van het Groningen  
Congres Bureau zich hadden voorgesteld, werden via een  
presentatie op het grote scherm de plannen en uitgangspunten met de aanwezigen gedeeld. Vervolgens ging men 
in drie groepen aan de slag om te brainstormen over de ontmoeting (’s morgens), betrokkenheid 
(‘ s middags) en feest (’s avonds). Er werd enthousiast meegedacht en de uitkomsten vormen de basis om mee 
verder te gaan op de volgende bijeenkomst. De reüniecommissie heeft er zin in en de organisatie is maar wat blij 
dat zo’n grote groep oud-leerlingen, oud-medewerkers, medewerkers en andere betrokkenen over de inhoudelijke 
invulling wil mee denken en doen. 
 

 
Reüniecommissie – nog niet compleet: staand v.l.n.r. Jan Pater, Mia van Selling, Henk-Jan Lesterhuis,Jos Kraan,  
Ann de Jong, Bert Noorman, Coba Graeper, Martha Janmaat, Tineke Mulder, Max Bentum, Gerda Rolf-Bus, John 
Bultena, Jan Nijborg, Henk Spelde, zittend v.l.n.r. Saskia Wijma, Agnes Rietveld, Thea Houwing, Rein de Graaff, 
Tinus Koning, Jacob Houwing, Kor Kalk, Stef Vissinga, Lidia Vedder, Erika Pater, Karin Panjer, Margriet Dijkhuizen 
met op de voorgrond Jorit Brakel. 
 

Weerzien na 20 jaar! 
In de groep zitten ook twee oud-leerlingen van 
Winkler Prins, die elkaar weer gevonden hebben door 
de voorbereidingen van het 150 jarig bestaan. Lidia 
Vedder, communicatiemedewerkster van Winkler 
Prins, kreeg een reactie van Erika Pater op haar 
Facebookbericht over de WP. De twee kwamen weer 
in contact, na elkaar zo’n 20 jaar uit het oog te 
hebben verloren. Toen bleek dat Erika werkzaam 
was bij het Groningen Congres Bureau, kreeg de 
hernieuwde kennismaking zelfs een zakelijk vervolg. 
De twee leveren nu samen een bijdrage aan de 
organisatie van WP150. Samen hopen ze dan ook 
veel oud-jaargenoten te treffen op 15 oktober 2016. 
 



 

 
 
 
 
Winkler Prins Harmonie 
Op 15 oktober gaf het schoolorkest de Winkler Prins Harmonie 
een concert in het kader van een reeks koopavondconcerten in Cultuurcentrum vanBeresteyn Veendam. Ook hier 
werd het aftellen naar het 150-jarig bestaan ingeluid door dirigent Jack Horst en werden de bezoekers gewezen op 
de website www.wp150.nl. 
 

 
 
iNVeendam  
Door aan de weg te timmeren proberen we zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het 150-jarig bestaan. Op 
uitnodiging van de redactie van het glossytijdschrift iNVeendam verscheen onlangs een artikel in genoemd 
tijdschrift.  Hierin zijn  ook interviews met meerdere oud-WP-leerlingen opgenomen, waaronder  Bert Visscher, 
Rudy Gort, Erik Meijer en Dick Lukkien. In voorgaande nummers kwamen onder anderen al de oud-leerlingen  
Wim Pijbes en Carolina Dijkhuizen aan het woord. Tijdens de presentatie van het tijdschrift stelde oud-leerling  
Rudy Gort zich beschikbaar als ambassadeur voor WP150. Lees over zijn WP-ervaringen en die van de andere 
ambassadeurs op wp150.nl onder ‘ambassadeurs’. 
 
Jubileumboek 
  De jubileumboekcommissie is hard aan het werk. In het boek wordt een stuk 

geschiedenis beschreven en komt de nadruk te liggen op de periode 1991-
2016. De 25 jaren daarvoor zijn immers beschreven in het Jubileumboek ‘De 
Kleinste Winkler Prins’ uitgegeven in 1991.  
Heb jij iets te vertellen over de laatste 25 jaren of heb je een onderwerp of 
belevenis, waarvan je vindt dat dit absoluut niet zou mogen ontbreken in het 
jubileumboek, laat dit dan uiterlijk 15 november 2015 weten door een mail 
te sturen naar info@wp150.nl.  

Alle voorgaande uitgegeven jubileumboeken komen te zijner tijd digitaal 
beschikbaar. (Pagina uit: De Kleinste Winkler Prins, 1991) 

 
 
4 generaties WP-leerlingen: zijn ze er nog? 
Zijn er nog vier generaties (oud-)leerlingen in leven die allen op de Winkler Prins hebben gezeten? Volgde jouw 
vader, moeder, opa, oma, overgrootvader of overgrootmoeder ook onderwijs op de Winkler Prins? Dan willen we 
heel graag met jullie in contact komen. Mail (info@wp150.nl) of bel ons. 
 
Veel gestelde vraag 
Voor wie is de reünie bestemd? 
 De reünie wordt georganiseerd voor:  

• alle oud-leerlingen en oud-medewerkers die in het verleden op de Winkler Prins hebben gezeten dan wel 
hebben gewerkt (inclusief de Muloschool aan het Hertekamp)  

• alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van De Vaart vanaf de fusie in 1997 met de WP 
• alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van het V.S.O. vanaf de fusie in 2000 met de WP 
• alle medewerkers die nu op de Winkler Prins werken. 

 

www.wp150.nl
mailto:info@wp150.nl.
mailto:info@wp150.nl


 

 
Globaal programma feestweek WP150 
Onderstaand een globaal overzicht van de activiteiten en 
festiviteiten tijdens de feestweek van het 150-jarig bestaan 
van Winkler Prins. Nadere details worden verder uitgewerkt. 
Op de zaterdagen in de weken voorafgaand aan de feestweek  
worden er door de middenstand in en rond het centrum van Veendam al diverse activiteiten georganiseerd die in 
het teken staan van 150-jaar Winkler Prins. 
  
Maandag, 10 oktober 2016 
’s morgens   - gezamenlijke start WP150 met alle leerlingen, medewerkers en betrokkenen 
’s middags   - officiële opening van WP150 in Van Beresteyn Veendam voor genodigden 
 
Dinsdag, 11 oktober 2016  - dagactiviteiten voor leerlingen 
 
Woensdag, 12 oktober 2016 - dagactiviteiten voor leerlingen 
’s middags   - onderwijssymposium in Van Beresteyn voor onderwijspartners 
’s avonds   - feest voor medewerkers en vrijwilligers in Van Beresteyn 
 
Donderdag, 13 oktober 2016 - dagactiviteiten voor leerlingen 
’s avonds   - groot leerlingen WP150 feest 
 
Vrijdag, 14 oktober 2016  
’s middags en ’s avonds  - Meet & Greet voor oud-medewerkers en medewerkers 
 
Zaterdag, 15 oktober 2016 - De Reünie 
’s morgens   - ontmoeting plus lunch in de diverse schoolgebouwen 
’s middags   - diverse activiteiten voor de reünisten in en om Veendam met een gezamenlijke  
      afsluiting van het dagprogramma voor alle reünisten op het Museumplein 
’s avonds   - borrel, diners en feesten op verschillende locaties in het centrum van Veendam. 
 
Alle details voor zaterdag 15 oktober 2016 worden in het voorjaar van 2016  bekend gemaakt. 
Je kunt daarbij aangeven waaraan je deel wilt nemen.  
 
Volgende nieuwsbrief 
We blijven jullie op de hoogte houden van de stappen die we zetten. De volgende nieuwsbrief mogen jullie in 
december 2015 verwachten. Nieuwsbrief no. 1 gemist? Kijk op www.wp150.nl onder nieuws. 

 
Hoort zegt het voort! 

 
Blijf ons volgen via www.wp150.nl  

en op facebook.com/wp150. 
 
 
 
Alle leden van de reüniecommissie hopen op een groots weerzien op zaterdag 15 oktober 2016. 

 
 
 
 
Dagelijks bestuur  WP150, v.l.n.r.   
Henk Spelde, voorzitter, Mia van Selling, Jan Nijborg 
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